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Det er Horsens Kommunes vision, at skabe et spændende grønt 
rum i byen på et varieret og anderledes terræn. Terrænet ska-
bes med kommunens overskudsjord og en bevidst formgivning. 
Denne kombination kan give byens borgere anderledes skønne 
naturoplevelser samt skabe mulighed for fælles udfoldelse i det 
grønne varierede landskab. Dette ideforslag giver et bud på, 
hvordan Horsens bys fremtidige grønne område ’Bakkelunden’, 
som ligger midt i byen, kan se ud. 

Udgangspunktet for idéforslaget er at lave et rekreativt område 
med ca. 161.000 m3 overskudsjord på en tidligere gammel losse-
pladsgrund på ca. 6 ha 55.000 m2. 

Som startskud til idéforslaget afholdte NIRAS d. 16 juni 2016 en 
idéworkshop for en udvalgt gruppe fra Horsens Kommune og 
forsyningen, Horsens Vand. Workshoppen mundede ud i 2 fysiske 
skitsemodeller som forholdte sig til  4 overordnet temaer/emner:

• volumen 
• aktivitet 
• forbindelse
• vand 

Med denne workshop og business casen som baggrund, skaber 
idéforslaget et rekreativt område, som placerer sig i byens blå-
grønne struktur, tilfører nye aktiviteter og muliggør nye forbindel-
ser for både vand og bløde trafikanter. Tillige er givet et bud på 
en overordnet beplantningskarakter som understøtter de aktivite-
ter som er tænkt ind på området.

Derudover tager forslaget bl.a. hensyn til et §3 område, sæt-
ningsskader, lys- og skyggeforhold, ind- og udsyn, klimasikring 
af de omkringliggende områder og projektområdets historie som 
tidligere losseplads, med en zone til eventuel udluftning af met-
hangas. 

INTRO
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PROJEKTOMRÅDET 

Horsens Kommuen ønsker at omdanne den tidligere losseplads til et 
tilgængeligt rekreativt grønt område med mulighed for udfoldelse 
og utraditionelle naturoplevelser. Med den nye anvendelse skal 
projektet give området en ny attraktivitet og påvirke positivt til dets 
placering i byen.

Projektområdet på ca. 55.000 m2 er i dag indhegnet og ligger som et 
uigennemtrængeligt tilgroet og efterladt område med undtagelse 
af matrikel 15aa som bruges til midlertidig opmagasinering. I forbin-
delse med Dagnæs Bæk i nord ligger et lavområde, som er udpeget 
til §3 indenfor projektområdet. På modsatte side af Dagnæs Bæk 
ligger der beboelse, som i dag er plaget af oversvømmelse ved eks-
trem regn. 

Rypevej er villavejen, som afgrænser området mod vest. I forlængel-
se af vejen er en cykelbro, som forbinder den åben lave beboelse 
med den nordlige side af bækken og gør det muligt for bløde trafi-
kanter at komme til midtbyen ad mindre veje. I samme hjørne som 
cykelbroen ligger et areal, som ejes af Horsens Vand og fremstår som 
et grønt vildt beplantet areal med et rørbassin under jorden. Herfra 
er der et brud i hegnet omkring projektområdet, hvilket i dag gør det 
muligt at bevæges sig ind på projektområdet.   

I syd hæver terrænet sig fra kote ca. 3.5 ved projektområdets skel til 
kote ca. 9.5 ved de fleste boliger ved Vibevej. Med en terrænstig-
ning på ca. 6 meter ligger boligerne ved Vibevej på nærområdets 
højdepunkt. 

Bjerrevej øst for den tidligere losseplads kobler området på resten af 
byen, idet den sammen med Høegh Guldbergs gade er en af de 
trafikale hovedårer igennem byen.    

I forbindelse med en naturlig nedbrydning af lossepladsfyld på om-
rådet er der methangas på grunden. For at sikre at methangas ikke 
udgør en risiko for områdets fremtidige besøgende er der afsat en 
zone på 2 meter, som skal friholdes for jord til eventuel udluftning i 
områdets sydvestlige kant (undersøgelser og vurderinger pågår).

For at undgå sætningsskader på de omkringliggende anlæg og den 
omkringlæggende bebyggelse er der afsat en zone på 30 meter, 
hvor der må fyldes jord på i 3 meter (nogle steder op til 5 meter) over 
eksisterende terræn. I zonen i midten af projektområdet, som ikke er 
omfattet af 30-meters zonen, må der sker jordpåfyld i op til 10 meter 
over eksisterende terræn - dog vil makshøjden på 10 meter kunne 
påvirke terrænet, så det sætter sig. Helhedsplanens løsninger er skit-
seret, så en mulig mindre sætning ikke vil have betydning for brugen 
af området - det er dog vigtigt at forholde sig til risikoen for sætnin-
ger i den videre detaljering af helhedsplanen.    

KORTLÆGNING

Projektområdet
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Ideskitsens helhedsplan skitserer et terræn med et jordpåfyld på ca. 
161.000 m3. Terrænet er bygget op med relative kotekurver og er 
udformet som et varierende landskab med organiske former, flere 
bakker og ”hemmelige rum”. 

Af hensyn til muligheden for at udlufte gas friholder helhedsplanen 
en zone på 2 meter fra projektområdets vest- og sydvestlige skel. For 
at undgå sætningsskader på omkringliggende anlæg og bebyggel-
se er der afsat en zone på 30 meter fra skel, hvor helhedsplanen ikke 
foreslår jordpåfyld med en højde på mere end 3 meter – dog med 
en enkelt undtagelse i syd og to undtagelser i vest. I arealet i midten 
af 30 meters zonen  er maks. højden sat til 10 meter over eksisterende 
terræn. 

Dette højdepunkt når terrænet, som det eneste sted, ved udsigts-
punktet midt i området. Der vil være en risiko for sætningsskader i 
dette område, samt området på modsatte side af sti- og vandfor-
bindelsen. Det vurderes ikke at en mulig sætningsskade i helheds-
planens løsning vil have betydning for områdets brug, dog er det et 
parameter, som bør tages med i den videre skitsering af projektet. 

Terrænet flader ud mod projektområdets afgrænsning og gennem-
skæres af sti- og vandforbindelsen som ligger i en relativ kote 0 og 
således løber over eksisterende terræn.  

For hele projektområde, hvor der påfyldes jord, og hvor det er muligt 
at færdes, vil det øverste jordlag bestå af 0,5 meter ren jord. 

HELHEDSPLAN
TERRÆN

Skjult rum
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Der er i dette forslag lagt et overordnet princip for stiforbindelserne 
og hermed for bevægelse og forbindelser i området. Det vil være 
nødvendigt i den videre bearbejdning af projektet, at detaljere 
stierne og forbindelserne, samt at forholde sig mere præcist til stiens 
trace og belægning. F.eks. vil det steder give mening at etablere en 
naturtrappe og andre steder vil det måske være oplagt at udlægge 
flis. 
 
Helhedsplanens stiprincip skitserer 4 typer stiforbindelser.  

’Deltastien’ er den primære stiforbindelse, som løber diagonalt igen-
nem området fra boligvejen, Rypevej, i projektområdets sydvestlige 
hjørne til en mulig ny forbindelse langs Dagnæs Bæk i det nordøstlige 
hjørne. Den kobler området op på en større rekreativ forbindelse, 
der binder området sammen med Bollerstien og den blågrønne 
struktur, som løber fra eng- og fredskoven i vest til Horsens Fjord i øst 
og landskabskorridoren i syd. Forbindelsen fungerer dels som projekt-
områdets styrende element og skaber en hurtig forbindelse igennem 
området for bløde trafikanter og dels som en vandvej for situationer 
med ekstremregn. Belægningen af stien kan være en mellemfast 
belægning som f.eks. Slots grus. Som forbindelse på tværs af ’Del-
tastien’ er der 2 hængebroer, som giver den besøgende mulighed 
for at bevæge sig på tværs af deltaet, fra det ene bakkelandskab 
til det andet. ’Deltastien’ er belyst, således at gående og cyklende 
stadig kan benytte stien som forbindelse igennem området efter 
mørkets frembrud.

’Vildt-stien’ samt ’Flora og faunastien’ er to sekundærer stiforløb, som 
begge løber fra øst og vest igennem området. ’Vildt-stien’ er koblet 
på hovedindgangen for besøgende i bil i øst og på ’Deltastien’ i vest 
lige før den rammer boligvejen, Rypevej. ’Flora og fauna-stien’ er 
ligeledes koblet på Rypevej og i øst på ’Deltastien’ lige før den fore-
slås forbundet med en rekreativ forbindelse som løber langs Dagnæs 
Bæk. De tænkes begge som klippede stier, som poser ud og samler 
sig forskellige steder. Oplevelsen på de to stier er forskellig, da aktivi-
teterne og beplantningen i de to zoner påvirker karakteren af stien 
og rummet hvori den ligger. 

Den tredje type sti er trædestierne. De ligger som snørklede forbin-
delser imellem aktivitetszonerne og brydes af disse, hvorefter de 
forsætter et andet sted i forbindelse af aktivitetszonen. 

’Mormor-stien’ er den fjerde type sti og tænkes udformet som en 
rampe på 1:25 i aktivitetszonen ’Rum for leg’. Den ligger i forbindelse 
med den lokale indgang i nordvest og gør det muligt for gangbe-
sværede eller forældre med barnevogne at bevæge sig med famili-
en ind og benytte sig af legeområdet.    

Udover de 4 typer stiforbindelser kan der arbejdes med at give 
stierne forskellige karakterer. F.eks. foreslås det i helhedsplanen, at 
der på trædestien til ’himmelrummet’ kobler sig en ’Kærlighedssti’, 
som er en lille snørklet og romantisk forbindelse imellem løvfældende 
træer. 

Stierne kan markeres med ’bakkelundskilte’, som fremhæver deres 
forskellighed. 

FORSLAG TIL STIER
HELHEDSPLAN

TrædestenSlotsgrus
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Helhedsplanens aktiviteter ligger spredt ud over projektområdet. De 
ligger som skjulte oaser og varierer bl.a. imellem store, små, åbne, 
lukkede, aktive, stille, naturlige og anlagte rum. De forslåede aktivi-
teter er udvalgt ud fra stedet og landskabets karakter og har været 
med til at formgive terrænet. Således smelter aktiviteter, terræn, 
stiforbindelser, beplantning mv. sammen og virker understøttende for 
hinanden. Aktiviteterne er ikke detaljeret, men kun angivet med en 
beskrivelse af deres funktion. Det vil være nødvendigt i den videre 
planlægning af området at detaljere hvert foreslået aktivitetsområ-
de yderligere.   

Aktiviteterne er inddelt i 7 overordnede rum, som beskrevet i dette 
afsnit. 

      ”Det formidlende rum” 
Aktivitetszonen ”Det formidlende rum” er hovedindgangen og 
ankomsten til området for besøgende i bil. Zonen er placeret i 
tilknytning til Bjerrevej, som kobler området på resten af byens over-
ordnede veje og ligger i forlængelse af erhvervsområdet, hvor en 
parkeringsplads vil være til mindst gene for områdets beboere. Fra 
parkeringspladsen er det muligt at bevæge sig op til infotavlen, 
hvorfra aktivitetszonerne ’Leg og læring’ og ’Fart og aktivitet’ åbner 
sig op og løfter en lille flig af områdets aktiviteter. 

Derudover vil der her være en formidling af områdets aktivitetszoner 
og muligheder som f.eks. starten på en opgaverute. 

       ”Leg og læring” og ”Blomstereng”
Aktivitetszonen ”leg og læring” er tiltænkt dyre- og planteinteresse-
rede og er et oplagt besøg for skoleklasser. Zonen strækker sig fra 
oversvømmelsesområdet i nordøst til den lokale ankomst i nordvest. 

Biodiversiteten vil være zonens bærende karakter og kommer til ud-
tryk både i den nye og eksisterende beplantning, såsom §3 området 
og blomsterengen, samt dyreliv med bl.a. opsætning af fuglekasser. 
Derudover indeholder zonen områdets §3 område, og det er langs 
det fredede område muligt for den besøgende at bevæge sig ned 
til Dagnæs Bæk. 

       ”Fart og aktivitet” 
”Fart og aktivitet” er den gennemgående belyste stiforbindelse, ’Del-
tastien’, som skærer sig diagonalt igennem området. Aktivitetszonen 
er projektområdets styrende element og er tiltænkt besøgende, som 
ønsker at bevæge sig hurtigt igennem området som enten gående, 
løbende eller cyklende. Fra aktivitetszonen er det derudover muligt 
at bevæge sig til områdets andre aktiviteter. 

Ved ekstremregn vil zonen ændre karakter og fungere som skybruds-
vej. 

Via sin funktion som skybrudsvej for oplandet, opstrøms projektom-
rådet, og sin mulige funktion som forbindelse til bl.a. Bollerstien, gør 
aktivitetszonen projektområdet til en del af en større rekreativ blå-
grøn forbindelse

FORSLAG TIL AKTIVITETER
HELHEDSPLAN

       ”Mødestedet”
”Mødestedet” er en aktivitetszone, hvor besøgende kan samles og 
bl.a. spise deres medbragte mad imens de nyder udsigten. Zonen 
rummer 3 rum i forskellige niveauer med mulighed for ophold, som 
ligger med udsigt udover området samtidig med, at beplantning og 
en jordbakke skaber rum omkring hver af dem. Som mødestedets 
samlende punkt ligger et fælles opholdsted med morgen, middag 
og aftensol.  

Amfiscenen knytter sig på området samtidig med, at den åbner 
landskabet op imod det blå rum og skaber en forbindelse hertil. 

       ”Dyreriget” og ”Blomstereng” 
Idet projektområdets sydlige naboer ligger på et terræn på 6 meter  
over skellinjen i syd og således ligger højt, er aktivitetszonen ”Dyreri-
get” et vigtigt element for at tilføre en visuel indbydende udsigt for 
beboerne. Samtidig kan den besøgende opleve et væld af farver i 
løbet af året og se et rigt og vildt dyreliv spise af frugter, nødder og 
bær henover sommeren og efteråret. 

Frugttræerne bestøves bl.a. af bierne fra bistaderne i zonens vestlige 
del ved blomsterengen, hvor den besøgende også har mulighed for 
at se sommerfugle, forskellige engblomster og farver. 

       ”Rum for leg”
Nærområdets beboerne og bløde trafikanter får mulighed for at 
bevæge sig ind på området igennem den lokale indgang i forbindel-
se med aktivitetszonen ”Rum for leg”. Den besøgende bliver inviteret 
ind i området af et opholdsareal og et legeområde for mindre børn. 
Til dette område er der niveaufri adgang og den besøgende kan ad 
ramper bevæge sig imellem flere legeniveauer.  

Herfra er der forbindelse til et legeområde for de større børn, som kan 
indeholde aktiviteter som f.eks. en kælkebakke, rutsjebane, boldba-
ne og tarzanbane. 

       ”Himmelrummet”
”Himmelrummet” er områdets højeste punkt på 10 meter over ek-
sisterende terræn. Herfra er der udsigt mod Horsens Fjord i nordøst. 
Aktivitetszonen er skjult af beplantning mod syd og vest, således at 
der hverken er ind- eller udkig mod boligbebyggelsen på Vibevej og 
Rypevej.
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Projektområdets bunddække består primært af sået enggræs af  
forskellige typer, der egner sig til skråninger, skygge, tørt, vådt mv. 
Arealer med enggræs vil med fordel flere steder kunne henstå og 
over tid springe i skov. Dette vil give et lavt plejeniveau og samtidigt 
skaber det fortættede og varierende rum, som det f.eks. er tilfælde i 
og omkring det eksisterende §3 område.
  
Helhedsplanen anbefaler kun hjemmehørende arter, således at et 
naturligt dyre- og planteliv bevares og fremmes. Det vil være en vig-
tig opgave at planlægge den ønskede naturkarakter i de næste fa-
ser, hvor en detaljerede beplantningsplan skal udarbejdes. Den bør 
både beskrive naturkarakteren på kort og lang sigt, samt i forhold til 
et ønsket pleje- og vedligeholdsniveau. 

Dele af aktivitetszonerne i helhedsplanen består af klippet enggræs. 

De grønne hegn i områdets kant eller ved aktivitetszonerne vil være 
varierende i højde og tæthed og herved være med til at skabe sty-
rede ind- og udkig, så de besøgende ikke er til gene for beboerne i 
nærområdet. Samtidig vil hegnene skabe rum og læ. I syd for foden 
af haverne på Vibevej foreslår helhedsplanen, at det grønne hegn 
bl.a. kan bestå af hyld- og fuglekirsebærtræer, som kan give Vibe-
vejs beboere et flot visuelt kig til projektområdet. 

I forlængelse af de grønne hegn i syd, foreslås ”Dyreriget” som 
klynger af forskellige typer frugttræer, nødde og bærbuske, som står 
flotte i deres blomstring hen over foråret.  I løbet af sommeren og 
efteråret vil frugten, nødderne og bærerne tiltrække et rigt dyreliv. 

Særligt på områdets sydlige bakkeskråninger, samt enkelte andre 
steder, foreslår helhedsplanen buske og træer i flotte høstfarver, som 
i sensommeren og efteråret kan skabe en flot visuel oplevelse for be-
boerne, der bor højt og derfor har et bredt indsyn over det bakkede 
landskab. 

FORSLAG TIL BEPLANTNING
HELHEDSPLAN

Blomstrende enggræs
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Eksisternde sti

Eksisternde bro
Fremtidig bro

Målestok 1:1000

N
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Opstrøms og syd for projektområdet er der i dag en hovedstrøm-
ningsvej for vand fra Bellisalle/ Strandkærvej, forbi Dagnæs Hallen og 
sportspladsen, videre gennem boligområder og forbi projektområ-
det ned til Dagnæs Bæk. Langs med strømningsvejen er der 2 større 
ubebyggede arealer, hvor vandet kan forsinkes. Det ene område er 
sportspladsen ved Sportsvænget og det andet er projektområdet.

Projektområdet vil derfor kunne være med til at minimere skader på 
ejendomme eller tekniske installationer nedstrøms området. Etab-
lering af skybrudsvejen ned til området vil kunne minimere f.eks. 
vandskaderne på Dagnæshallen, som var konsekvensen af det 
seneste skybrud d. 15 juni 2016, jævnfør særskilt notat herom.  

Helhedsplanen skitserer derfor skybrudsvej igennem området, idet 
Delta-stien ved ekstremregn vil ændre karakter fra aktivitetszone til 
skybrudsvej. På Deltastien og i oversvømmelsesområdet i nordøst er 
det muligt at stuve vandet op til en relativ kote på 1.5 meter. 

FORSLAG TIL VAND
HELHEDSPLAN

Oplevelse	i	forbindelse	med	oversvømmelsesområde
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Smalt profil 

Eksisterende Dagnæs Bæk

OversvømmelsesområdeKote1.5

Målestok 1:1000

N
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Med helhedsplanen har vi ønsket at skabe et landskabeligt grønt 
parkrum med aktiviteter og oplevelser for alle. Det har været formå-
let at udnytte de 161.000 m3 overskudsjord, som området er planlagt 
til at modtage, samt at udnytte de regnmængder, som ved ekstrem-
regnssituationer i dag skaber klimamæssige problemer i nærområ-
det, til et kvalitetsgivende og karakterskabende element på områ-
det. 

HELHEDSPLAN

      ”Det formidlende rum” 

”Leg og læring” 
og ”Blomstereng”

       ”Fart og aktivitet”        ”Mødestedet”

”Dyreriget” og 
”Blomstereng”

       ”Rum for leg”

       ”Himmelrummet”

DEN SAMLEDE HELHEDSPLAN
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Blomstrende enggræs

Løn

Fuglekirsebær

Grønt hegn

Grønt hegn

Grønt hegn

Grønt hegn

Grønt hegn

Grønt hegn

Grønt hegn

Grønt hegn

Grønt hegn

Eksisterende §3 

Skovfyr

Hassel
Valnød

Amelanchier

Hyld

Blomstrende enggræs

Klippet enggræs

Buske og træer med 
flotte høstfarver

Buske og træer med 
flotte høstfarver

Klippet
enggræs

Klippet enggræs

Klippet enggræs

Klippet enggræs

Enggræs

Enggræs

Enggræs

Enggræs

Enggræs”Himmelrummet”

”Rum for leg”

”Fart og aktivitet”

”Leg og læring”

”Leg og læring”

”Det formidlende rum”

”Mødestedet”

”Dyreriget”

”Blomstereng”

”Blomstereng”

Eksisternde sti

Eksisternde bro
Fremtidig bro

Trædesti

Trædesti

Trædesti

Vildt-stien

Flora og fauna-stien

Kærlighedsstien

Delta-stien

Mormor-stien

Ophold

Amfi

Parkering

Sommerfugle

Boldspil

Biavl

Ophold

Hængebro

Hængebro

Infotavle

Paradisæbler

Ophold

Ophold

Fællesophold

Tarzanbane

Udsigtspunkt

Ophold

Forskellige
biotoper

Trædesten

Rusjebane
og

kælkebakke

Leg for 
de små 

Leg for 
de store

Fuglekasser
til bl.a. isfugle, storke mv. 

nedgang til 
bækken

Målestok 1:1000

N


